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آن را نصب و کرک نماییم که اگر محصول فتوشاپ را دانلود میکنید از باید ار فتوشاپ ابتدا رای نرم افزاجبرای 

مراحل نصب را دنبال نمایید و اگر این نرم افزار را از طریق سی دی و شرکت های همان سایت مرجع میتوانید 

توضیح خواهند داد و نگران موضوع نصب و اجرای آن را ودید قاعدتاً مراحل نصب را نم ارائه دهنده خریداری

ندارید میتوانید  نباشید، همانطور که در مقدمه شماره یک توضیح دادیم، اگر سیستم سخت افزاری قدرتمندی

 نسخه پرتابل یا کم حجم را استفاده کنید. فایل

شاپ باید یک پروژه ایجاد کنید، حاال یا یک پروژه جدید و یا یک عکسی که قرار بعد از باز شدن برنامه فتو خب،

 هست شما آن را ویرایش نمایید.

را بزنید یا همچنین میتوانید از کلید    Newو گزینه   Fileایجاد یک صفحه جدید میتوانید از قسمت برای 

  را فشار دهید.  Ctrl+Nهای ترکیبی 

 

برای ما یک صفحه با محتویات فوق نمایان میشود و از ما میخواهد که مشخص کنیم پروژه ای که جدید س پ

 کنید چه مشخصاتی داشته باشد.میخواهید اعمال 
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 این قسمت میتوانید نام پروژه را تغییر دهیم و به نام دلخواه خودمان ثبت کنیم.در 

 

پیش فرض ، روی حالت وانیم طول و عرض را تعریف نماییم. برای یادتان باشد که از این قسمت میتحتما 

، همانند سانتی متر ، میلی متر و اینچ . پس به راحتی میتوانیم پیکسل است، پیکسل واحد اندازه گیری هست

گزینه پیکسل و انتخاب گزینه سانتی با کلیک بر روی . فقط گیریمان را به سانتی متر عوض کنیمواحد اندازه 

 متر یا میلی متر.

 

و حتی از طریق انتخاب  دازه گیری سانتی متر تبدیل شدکه در تصویر فوق مشاهده میکنید به واحد انهمانطور 

 میتوانید حالت عمودی و افقی پروژه مان را تعیین کنیم! Orientiationگزینه های 

 

 3متر در  2میتوانیم کیفیت کارمان را تعیین کنیم، برای مثال اگر میخواهیم یک بنر  Resolutionقسمت در 

و سرعت لود را  روژه بسیار سنگین میشود( انتخاب کنیم، حجم پ300)مثال ولیشن باالیی متر طراحی کنیم و رز

بیشتر  72ولیشن رزکه برای طراحی بنر از توصیه میکنم من . بسیار کاهش میدهد ولی کیفیت کار را باال میبرد

 لیات چاپ بنر را انجام دهند.تجاوز نکند تا چاپخانه ها به راحتی عم
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سانتی متر در 9در طراحی های کارت ویزیت که ابعاد آن  اًباال استفاده میکنیم؟ گاه چه مواقعی از رزولیشندر 

استفاده کنیم، چون  300سانتی متر میباشد که وسعت و پهنای زیادی ندارد موردی ندارد از رزولیشن های  5

 استفاده میکنند. 300از رزولیشن  A5و  A4شد حتی در طراحی های تراکت در ابعاد سطح کار ما کم میبا

نتیجه میگیریم که رزولیشن به پروژه مان کیفیت میبخشد و همچنین هرچه سطح اندازه پروژه مان وسعت پس 

 کمتری استفاده میکنیم تا حجم فایل خروجی ما سر به فلک نکشد! شتری پیدا میکند به مراتب از رزولیشنبی

 

 

 

باشد که آیا میخواهید فایل را به چاپ برسانید یا نه یک میتواند یک گزینه تاثیر گذار  Color Modeگزینه 

استفاده کنیم و برای دیگر پروژه های  CMYK Colorبرای چاپ باید از گزینه که  تصویر دیجیتال ایجاد کنید.

برای آشنایی بیشتر برایتان به طور کامل توضیح استفاده نماییم. حال  RGB Colorتصویری میتوانیم از گزینه 

 خواهم داد.

1. Bitmap  :  دور و نزدیک از را خاکستری هایرنگ و شده تشکیل خالص سفید و خالص سیاه رنگ از فقط 

 مشابه موارد یا سیلک صورتبه چاپ حالت در بیشتر رنگی مد این از. آوردمی وجودبه هم به سیاه نقاط کردن

 .شودمی استفاده آن

2 .Grayscale  : سفید و سیاه رنگ بر عالوه که دارد کاربرد سفید و سیاه تصاویر نمایش در حالت این 

 .است ضروری و الزم واقعی سفید و سیاه تصویر یک ایجاد برای که بوده نیز خاکستری رنگ 254 دهندهپوشش

 

3 .Index  : و پایین حجم علتبه و شده تشکیل رنگ 256 از بیشتر که است رنگی مد ترینحجم کم مد، این 

 .نیست چاپ مناسب عنوان هیچ به و شودمی استفاده آن از اینترنت محیط در بیشتر پایین کیفیت البته



 

  

WWW.NISSA.IR 5 

 

2شماره آموزش  –آموزش جامع فتوشاپ   

4 .RGB  : و مانیتور مثل تصویر نمایش الکترونیک وسایل و لوازم استاندارد و بوده نور جنس از که رنگی مد این 

 رنگ ایجاد برای و کرده تولید آبی و سبز قرمز، نور سه ترکیب از را نظر مورد رنگ رود،می شمار به تلویزیون

 .شودمی روشن ممکن شدت بیشترین با نور سه هر سفید رنگ تولید برای و خاموش نور سه هر سیاه

5 .CMYK  : و خانگی چاپ هایدستگاه و داشته جوهر نوع از جنسی و بوده چاپی کارهای برای رنگ استاندارد 

 K سیاه و Y زرد ،M ارغوانی ،C ایفیروزه جوهر چهار از که مد این. کندمی کار رنگی مد این پایه بر صنعتی

 و شود نمایان کاغذ رنگ سفیدی تا شودنمی استفاده جوهری هیچ سفید رنگ تولید برای آن در شده، تشکیل

 سه مجموعه به سیاه جوهر شود،نمی ایجاد خالص سیاه رنگ زرد و ارغوانی ای،فیروزه جوهر سه ترکیب با چون

 .شودمی اضافه قبلی جوهر

6 .Lab  : از مستقل و بوده آن دیدن به قادر انسان چشم که است رنگی حیطه ترینکامل نیز رنگی مد این 

 .کندمی عمل دستگاه

 CMYK محدوده بودن ترکوچک و چاپ و مانیتور رنگی مدهای تفاوت علتبه که باشیم داشته توجه باید البته* 

 است کم خیلی مانیتور در شده داده نمایش هایرنگ به شده چاپ هایرنگ کامل تشابه امکان RGB به نسبت

 حداقل به را تفاوت این توانیممی خود اسکنر و چاپ دستگاه و مانیتور صحیح کالیبره مثل شرایطی رعایت با ولی

 .برسانیم ممکن

 

 

 

این قسمت میتوانیم رنگ پشت زمینه پروژه را عمال نماییم که حتی بعدا هم قابل ویرایش رنگ پشت زمینه در 

 میباشد.
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با انتخاب یکی از این گزینه ها میتوانید به رنگ مشکی میباشد. و  Blackسفید و  Whiteکه میدانید همانطور 

 ور پیش فرض رنگ مورد نظر را تعیین نمایید.ط

 

را انتخاب  Createاز تعیین مشخصات ابتدایی پروژه از نظر اندازه و کیفیت میتوانید گزینه پس نهایت ، در 

 استارت کارمان را باید در این قسمت بزنیم.نمایید تا وارد صفحه پروژه شویم! که 
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